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Voorwoord

Wie het professionele kunstenaarschap ambieert, heeft aan alleen talent niet genoeg. De 
opleiding tot kunstenaar vergt de uiterste inspanning en motivatie van zowel de student 
als de docent. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt een omgeving waarin 
gemotiveerde studenten hun artistieke talent tot volle wasdom kunnen brengen, dankzij 
een hoogwaardig opleidingenaanbod in alle kunstdisciplines, een herkenbare visie op het 
kunstenaarschap, de aanwezigheid van relevante partners in een stad met wereldwijde 
allure, en de voeding van het onderwijs vanuit vooraanstaand en innovatief onderzoek.

In de komende jaren streven wij naar handhaving van ons hoge niveau. In een klimaat 
waarin kunst en cultuur onder druk staan, werkgelegenheid afneemt en de bekosti-
ging voor grote groepen studenten wegvalt, is dat een ambitieuze doelstelling. In het 
Instellingsplan voor de periode 2013-2018 richten wij ons op behoud van wat er al is, en 
zetten wij extra in op terreinen waar dat nodig is.

Om tot dit plan te komen hebben de faculteitsdirecties en wij met veel stakeholders 
gesproken: behalve met het bestuurlijke circuit van medezeggenschapsorganen en 
de Raad van Toezicht zijn wij ook de dialoog aangegaan met studenten, docenten, 
ondersteunend personeel en externe relaties. Met al deze vertegenwoordigers van de 
AHK-gemeenschap hebben wij onze sterktes en zwaktes tegen het licht gehouden, en 
zodoende zijn wij gekomen tot vier kerndoelen die in de komende periode leidend zullen 
zijn.

Eerst en vooral willen wij excellent opleiden als uitgangspunt en continu kwali-
teitsstreven handhaven. Vakmanschap en ambachtelijkheid staan daarbij hoog in het 
vaandel. In ons onderwijs benaderen wij de student als kunstenaar van morgen, die 
met een grondige beheersing van het vak en voorbereid op de actuele beroepspraktijk 
mede richting geeft aan de ontwikkeling van het vak. Om studenten nog meer te laten 
profiteren van de aanwezigheid van culturele topinstituten in de stad streven wij nog 
meer naar een herkenbare positie in de creatieve metropool Amsterdam. Door 
onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling te stellen willen wij tot 
slot onze rol van kenniscentrum versterken: niet alleen voor de studenten maar zeer zeker 
ook voor het werkveld.

De realisatie van deze ambities vraagt om acties op facultair en hogeschoolniveau. De 
academies nemen hierin het voortouw, binnen de kaders die het College van Bestuur 
stelt. De AHK vormt de ruggengraat van de organisatie en is verantwoordelijk voor  
centraal beleid als het gaat om bedrijfsvoering en voorzieningen.

Deze uitgave sluit hierbij aan: de academies vertellen hoe zij ieder voor zich invulling willen 
geven aan de kerndoelen die in gezamenlijkheid zijn vastgesteld. De uitkomsten tellen op 
tot een toekomstgerichte en bruisende hogeschool, die internationaal toonaangevend is in 
diverse disciplines. Wij gaan met veel plezier en vertrouwen aan de slag.

College van Bestuur AHK
Amsterdam, december 2012

De Amsterdamse Hogeschool voor de  
Kunsten leidt studenten op voor het  
nationale en internationale werkveld van 
kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat 
voor excellent opleiden: uitstekende  
docenten helpen bijzonder getalenteerde 
studenten hun artistieke identiteit te  
ontwikkelen vanuit vakmanschap en  
traditie, met oog voor vernieuwing  
en in nauwe verwevenheid met het  
internationaal toonaangevende werkveld 
waarvan Amsterdam de spil is.

Missie
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Excellent opleiden als uitgangs-
punt en continu kwaliteitsstreven

De AHK kent een veelzijdig opleidingenaanbod, met bachelor-, master- en 
vooropleidingen in alle kunstdisciplines. De handhaving van dit aanbod, 
met al zijn specialistische studierichtingen, is een van de belangrijkste 
ambities van de hogeschool voor de komende jaren. Daarbij zal zij  
antwoorden formuleren op ontwikkelingen in zowel het onderwijs als  
het culturele veld.

Excellent opleiden houdt in dat elke student de best mogelijke opleiding krijgt. De 
AHK streeft ernaar elke student het best te bedienen in zijn leervraag, naar beste 
kunnen te laten presteren en zo goed mogelijk terecht te laten komen op de arbeids-
markt. De hogeschool blijft kiezen voor kwaliteit en kritische massa in aanbod 
en omvang: dankzij de schaalgrootte van de AHK blijven kleine studierichtingen 
levensvatbaar, terwijl studenten van alle richtingen zich optimaal kunnen vormen 
als kunstenaar doordat zij in aanraking komen met het volledige spectrum van hun 
vakgebied.

Conform de afspraken in het sectorplan kunstonderwijs zal het aantal studenten in 
de bachelors dans, muziek en theater gereduceerd worden. De middelen die daarmee 
vrijkomen, worden ingezet voor versterking van de vooropleidingen en de masterfase. 
De nieuwe, veelal marktgerichte mastertrajecten zullen aansluiten bij ontwikkelingen 
in het werkveld en actueel onderzoek van de lectoraten.

De docenten van de AHK hebben een hoog professioneel aanzien, staan in verbin-
ding met de actuele en toonaangevende beroepspraktijk en zijn in staat de specifieke 
talenten van de student te herkennen. Permanente scholing van docenten, zowel in 
het vak als in didactisch opzicht, is nodig om te kunnen anticiperen op ontwikkelin-
gen in de dynamische wereld van de kunsten. Gastdocenten blijven een aanzienlijk 
deel van het personeelsbestand vormen; zij zorgen voor vernieuwende impulsen in 
het onderwijs, voortvloeiend uit contact met het werkveld. 

Maximale aansluiting bij het vak is in de eenentwintigste eeuw alleen mogelijk in 
internationaal verband. De AHK voert dan ook een sterke internationaliserings-
agenda, gericht op mobiliteit van studenten en inhoudelijke samenwerking met 
topinstituten over de hele wereld. De faculteiten beschikken elk over een relevant 
internationaal netwerk; op hogeschoolniveau is het College van Bestuur actief binnen 
de European League of Institutes of the Arts.
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Ambities 2018

-  flexibel  
curriculum met 
gedifferentieerde 
profielen

-  modern gebouw 
ondersteunt 
didactisch 
concept

-  gemeenschap-
pelijke verant-
woordelijkheid 
voor docenten
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Het terrein van de beeldende kunsten is 
permanent in beweging en strekt zich 
steeds verder uit. De grenzen tussen 
autonome en toegepaste kunst vervagen 
en technologische ontwikkelingen maken 
beeldende disciplines waar vroeger veel 
kennis, geld of specifieke apparatuur voor 
nodig was vrij toegankelijk voor kunste-
naars en kunsteducatie. De doorlopende 
vernieuwing op het gebied van onderwijs, 
leer- en scheppingsprocessen, talent-
ontwikkeling en kunsteducatie vraagt 
om een actualisatie van de opleiding tot 
docent beeldende kunst en vormgeving: 
de nieuwe generatie jongeren vraagt om 
een nieuwe generatie kunstdocenten. 

Nieuw curriculum
De Academie wil de veranderingen in het 
vak vertalen naar actueel en uitdagend 
onderwijs. Daartoe implementeert zij  
een nieuw curriculum onder de noemer 
De kunst onderwijzen 2.0, waarin onder-
werpen als interculturaliteit, beeld- en 
media cultuur, interdisciplinariteit en 
cultureel ondernemerschap richtingbepa-
lende thema’s vormen. De student krijgt 
de mogelijkheid om binnen de band-
breedte van het beroepsprofiel – waar 
altijd een wisselwerking moet plaatsvin-
den tussen docentschap en vakkennis 
– onderscheidende accenten te leggen en 
zijn afstudeerprofiel voor een groot deel 
zelf vorm te geven. 

De komende jaren staat een ingrijpende 
renovatie van het Academiegebouw 
gepland. In overeenstemming met het 
didactisch concept van de opleiding 
zal het nieuwe gebouw ruimte bieden 
aan verschillende vormen van leren en 
doceren. 

Differentiatie
De flexibiliteit in het onderwijspro-
gramma betekent een toename van 
individuele leer- en gedifferentieerde 
afstudeertrajecten. Om dat mogelijk te 
maken krijgen docenten een grotere ver-
antwoordelijkheid voor de inhoud en uit-
voering van het onderwijs. In plaats van 
zich uitsluitend op het eigen vakgebied 
te richten, krijgen zij een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor het 
bereiken van doelen van een studiejaar. 
Professionalisering van docenten krijgt 
hierbij veel aandacht.

De kunst onderwijzen

De Academie voor Beeldende Vorming leidt studenten met beeldend ver-
mogen op tot vakbekwame docenten die ontwikkelingen in het werkveld, 
de kunsten en de maatschappij volgen en daarop anticiperen. Het zijn 
initiatiefrijke kunstdocenten die op hun beurt mensen opleiden om bewust, 
kritisch en actief deel te nemen aan een wereld waarin beeldcultuur een 
steeds dominantere plaats opeist.
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Ambities 2018

-  concurrent 
onderwijsmodel 
geactualiseerd 
en vernieuwd

-  versterkte  
positie als 
hoogwaardige 
ontwerp-
opleiding

-  gezamenlijk 
onderwijsaanbod 
met Europese 
ontwerpscholen
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1In de nieuwe Wet op de Architectentitel 
is een tweejarige beroepservaringsperi-
ode wettelijk vastgelegd als voorwaarde 
om te kunnen worden ingeschreven in 
het architectenregister. Ook is de eis 
van blijvende bij- en nascholing inge-
voerd. De Academie ziet het vanuit haar 
honderdjarige traditie met het concurrent 
onderwijsmodel als een vanzelfsprekende 
opdracht een voorbeeldrol te spelen bij 
de invulling van deze wettelijke vereis-
ten. De economische recessie vormt een 
uitdaging om met het werkveld nieuwe 
mogelijkheden voor de beroepservaring 
te ontwikkelen. 

Concurrent model vernieuwd
De Academie wil de veranderde praktijk 
voor studenten vertalen naar actueel en 
vernieuwend onderwijs, en zal op zoek 
gaan naar vormen om de aansluiting bij 
het werkveld verder te versterken. Zij is 
hiertoe goed geëquipeerd, onder andere 
doordat vrijwel uitsluitend gewerkt  
wordt met gastdocenten uit de praktijk 
van ontwerp en onderzoek. De komende 
jaren zal het praktijkdeel van de oplei-
ding aangepast worden onder invloed 
van de wijziging van de titelwet en de 
EU-richtlijn, terwijl in het onderwijs-
gedeelte het belang van onderzoek zal 
toenemen. Hiermee zal ook in de samen-
stelling van het docentenkorps rekening 
worden gehouden.

Internationale context
Nationaal staat de Academie sterk: door 
de jaren heen is zij van alle ontwerpoplei-
dingen het meest succesvol geweest bij 
prestigieuze prijzen als Archiprix en Prix 
de Rome, en bij de laatste visitatie wer-
den de opleidingen op verschillende pun-
ten als ‘excellent’ beoordeeld. Het vak en 
de opgaven worden echter steeds meer 
door een internationale context bepaald. 
De Academie wil de uitwisseling van 
studenten bevorderen en de banden met 
verwante Europese opleidingen verster-
ken, onder andere door te werken aan 
gezamenlijke curriculum ontwikkeling. 
De bestaande samenwerking met scholen 
in Barcelona, Edinburgh, Versailles en 
Hannover in de European Master in 
Landscape Architecture zal worden 
gecontinueerd.

De Academie van Bouwkunst Amsterdam positioneert zich als een hoog-
waardige ontwerpopleiding die opereert op en zich meet aan het interna-
tionale speelveld van het masteronderwijs in architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur. Het voor de Academie kenmerkende didactische 
concept van het concurrent onderwijs, waarin opleiding en beroepserva-
ring hand in hand gaan, geeft studenten de voorsprong dat zij de verplichte 
beroepservaring al tijdens de opleiding opdoen.

Voor ontwerpers door ontwerpers
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Ambities 2018

-  versterking 
vooropleiding en 
masteraanbod

-  intensivering 
samenwerkings-
verbanden

-  handhaving 
hoge kwaliteit 
docenten korps
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1 Veel grote talenten zijn hun oplei-
ding begonnen aan de Sweelinck 
Academie (klassiek) en het Junior 
Jazz College. Deze nationale opleidin-
gen voor jong (top)talent vanaf 8 jaar 
dienen tevens als expertisecentrum 
voor de scouting en coaching van 
toptalent in de muziek. Hiertoe wordt 
onder andere samengewerkt met het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Het 
Conservatorium wil het jong-talenttraject 
verder versterken en nog nadrukkelijker 
profileren als landelijke voorziening.  
Voor uitzonderlijk talent in de bachelor-
opleiding wordt een Excellence-
programma opgestart.

Om te kunnen blijven opleiden tot het 
allerhoogste niveau is handhaving van 
alle huidige studierichtingen en hoofd-
vakken essentieel. De komende jaren zal 
het masteraanbod uitgebreid worden. De 
nieuwe masterspecialisaties, waaronder 
Early Music (zang), Live Electronics, 
Contemporary Music, en Strijkkwartet en 
ensemblespel, leiden op tot een specifiek 
werkveld. 

Topdocenten
De huidige hoge kwaliteit van het docen-
tenkorps blijft als uitgangspunt dienen. 
Leidraad hierbij is de combinatie van 
hoge speelkwaliteit, hoog aanzien in het 
internationale muziekveld en uitstekende 
pedagogische en didactische kwalitei-
ten. Voor alle hoofdvakdocenten geldt 
dat zij naast hun docentschap tevens 
werkzaam zijn in de beroepspraktijk; ook 
hierdoor is het werkveld alom aanwezig 
in de opleiding.

Internationale beroepspraktijk
Het Conservatorium wil een actieve rol 
blijven spelen in het vormgeven van het 
nationale en internationale muziekleven, 
nu en in de toekomst. Het muziekveld  
is per definitie internationaal; dat geldt 
dus ook voor de studenten- en docen-
tenpopulatie. Het Conservatorium werkt 
intensief samen met toonaangevende 
instituten wereldwijd. Hierdoor heeft  
het alles in huis om mede richting te 
geven aan de ontwikkelingen in de  
internationale muziekpraktijk van de 
 eenentwintigste eeuw. Met de belang-
rijkste instellingen in het Nederlandse 
muziekveld zijn bijzondere samen-
werkingsovereenkomsten gesloten, 
onder andere met het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en  
De Nederlandse Opera.

Topsegment van het volledige  
muziekveld

Het Conservatorium van Amsterdam is het grootste en meest veelzijdige 
conservatorium van Nederland. Het leidt musici op voor het topsegment 
van het nationale en internationale werkveld, en biedt daartoe bachelor- en 
masteropleidingen in alle genres, een docentenopleiding en een nationale 
opleiding voor jong toptalent. Door dit complete aanbod vormt het Conser-
vatorium een volledige afspiegeling van het actuele muzieklandschap.
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Ambities 2018

-  extra uitstroom-
profielen in 
master

-  participatie in 
internationale 
Master of Sound

-  sterkere  
internationale 
positie

Naast een achttal specialisaties op 
bachelorniveau biedt de Filmacademie 
sinds 2009 een masteropleiding aan, 
waarin onderzoek en ontwikkeling 
centraal staat. De komende jaren zal de 
master verschillende uitstroomprofielen 
krijgen, waarvan onderzoek er een is 
en jaarlijks wisselend een ander onder-
werp centraal staat. De inhoud van deze 
extra uitstroomprofielen wordt vormge-
geven in relatie tot het werkveld en de 
arbeidsmarkt. Daarnaast participeert de 
Filmacademie met een aantal Europese 
partners in de ontwikkeling van een 
internationale Master of Sound.

Behalve op de reguliere bachelor- en 
masterstudenten wil de Filmacademie 
zich in de komende periode ook meer 
richten op contractstudenten, in het 
kader van bij- en nascholing. Hiervoor zal 
zij korte vakgerichte cursussen ontwik-
kelen die ook voor reguliere studenten 
toegankelijk zijn.

Praktijk in huis
De sterke relatie met het veld komt tot 
uitdrukking in het gemengde perso-
neelsbestand van de Filmacademie. De 
academie blijft kiezen voor een mix van 
enerzijds vaste medewerkers, die zich 
voortdurend ontwikkelen en vernieuwen, 
en anderzijds docenten met kleine en 
korte aanstellingen, die zich scherpen 
aan de praktijk, of zelf de praktijk zijn. 
Excellent onderwijs komt mede tot stand 
doordat de Filmacademie de actuele 
praktijk in huis haalt. 

Buitenlandse film
De Filmacademie heeft al tijden een 
bepalende positie in de Nederlandse 
film- en mediawereld, en ook op Europees 
niveau behoort zij tot de top van de 
filmscholen. De positionering buiten 
Europa verdient echter meer aandacht; 
ook daar wil de Filmacademie haar naam 
als toonaangevende mediaopleiding 
versterken. Met de internationale master 
Film zijn daartoe in korte tijd al grote 
stappen gezet; de komende jaren zal ook 
in het bachelorcurriculum meer ruimte 
komen voor de buitenlandse film. De 
Filmacademie zal (nog) actiever deelne-
men aan uitwisselingen met het interna-
tionale circuit van filmscholen.

De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot nationaal en interna-
tionaal toonaangevende, ondernemende makers van mediaproducties voor 
diverse platforms. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de cinema-
tografische traditie, waarbij creativiteit, urgentie en innovatie de leidraad 
vormen. Studenten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om zich 
te ontwikkelen tot visionaire vakmensen die hun artisticiteit en expertise 
als toegevoegde waarde kunnen inzetten.

Toonaangevende internationale 
mediaopleiding
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Ambities 2018

-  sterkere ver-
wantschap met 
kunstonderwijs

-  verzwaard 
studentenvolg-
systeem

-  stabiele organi-
satie met 
uitstekende 
voorzieningen

De positionering van de Reinwardt 
Academie binnen de kunsthogeschool 
heeft als meerwaarde dat studenten niet 
alleen kennis vergaren over cultureel 
erfgoed, maar ook zelf deel uitmaken van 
een omgeving waarin nieuwe ontwikke-
laars van kunst en cultuur worden opge-
leid. De Academie wil haar verwantschap 
met het kunstonderwijs versterken. Zij 
wil zich sterker richten op het selecteren 
van talent; in dit geval de aanleg om de 
vereiste beroepsvaardigheden te ontwik-
kelen. Studieloopbaanbegeleiding zal 
meer aandacht krijgen; een verzwaard 
studentenvolgsysteem moet leiden tot 
beter zicht op instroom, doorstroom en 
uitstroom. Het propedeusejaar zal er 
meer dan voorheen op gericht zijn om 
talent te herkennen, en andersom bij 
onvoldoende resultaten de doorgang 
naar het volgende jaar op zijn minst te 
ontmoedigen.

Balans
De Academie zal ontwikkelingen in het 
beroepsveld, de maatschappij en het 
onderwijs vertalen naar een geactua-
liseerd onderwijsprogramma. Daarin 
bereikt de student in tweeënhalf jaar de 
basis die nodig is om in het veld te kun-
nen functioneren. In de daarop volgende 
profileringsfase krijgen studenten de 
gelegenheid zich verder te ontwikkelen 
door verdere verdieping, of juist door 
verbreding. 

Het lectoraat zal de actualisatie van de 
bestaande Master of Museology ter hand 
nemen. Onder andere zullen experi-
mentele clinics met musea en andere 
erfgoedinstellingen een plaats krijgen in 
het curriculum.

Ondersteuning
Voorwaarde voor de realisatie van de 
ambities is een stabiele organisatie 
die open verbindingen onderhoudt met 
relevante spelers in het werkveld. De 
Academie verwacht van haar docenten 
dat zij naast hun aanstelling ook activi-
teiten binnen het werkveld verrichten. 
Via haar formatieplan zorgt de Academie 
ervoor dat binnen teams of vakgroepen 
een uitgebalanceerde mix van compe-
tenties aanwezig is. De dienstverlening 
richting studenten wil de Academie 
vergroten door te investeren in zaken als 
kwaliteit en rendement, medezeggen-
schap en verbetering van de faciliteiten. 

De Reinwardt Academie biedt met de bachelor Cultureel erfgoed en Master 
of Museology twee sterke opleidingen die voortdurend gevoed worden van-
uit het onderzoek en de praktijk. Uitgangspunt in het gehele programma is 
de balans tussen theorie, praktijk en ethische reflectie. De Academie heeft 
een brede visie op competentiegericht onderwijs: behalve kennisverwer-
ving en oefening speelt ook attitudevorming een belangrijke rol.

Theorie, praktijk en reflectie

E
x

cellen
t op

leid
en

 als u
itg

an
g

sp
u

n
t  

en
 con

tin
u

 k
w

aliteitsstrev
en

1

16 



Ambities 2018

-  opleidingen in 
vier discipline-
overstijgende 
samenwerkings-
verbanden

 
-  brede master-

ruimte met 
ruimte voor 
individueel 
onderzoek

 
-  uitbouw voor-

opleiding dans

De Theaterschool ontleent haar identiteit 
aan de pioniersrol die zij heeft gespeeld 
voor het behoud en de vernieuwing 
van het theater- en dansonderwijs in 
Nederland. Haar uitzonderlijke positie 
schept de verplichting om de confron-
tatie aan te gaan met veranderingen in 
het culturele en professionele landschap. 
Meer dan ooit heeft de sector behoefte 
aan vakbekwame en vernieuwende 
specialisten. Door de krachten van 
generaties en disciplines te bundelen wil 
de Theaterschool excellent onderwijs kop-
pelen aan innovatie en ontwikkeling.

Dialoog
Om deze ambitie in het onderwijs te 
verankeren is meer ruimte nodig voor 
dialoog tussen de vakgebieden. Door de 
bachelor-, master- en vooropleidingen 
te groeperen in vier samenwerkingsver-
banden (uitvoerenden, makers, docenten 
en creative team) kiest de Theaterschool 
bewust voor een onderwijsvisie waarin 
een strikte scheiding tussen dans en 
theater wordt losgelaten. Zo wordt een 
dynamische ontmoetingsruimte beoogd 
die studenten, docenten, externe gasten 
en publiek debat met elkaar verbindt, 
dwars door de vakgebieden heen.

Diversiteit
De Theaterschool is in de Nederlandse 
podiumkunsten voorloper op het gebied 
van tweedefase- en masteronderwijs, 
en wil de mogelijkheden voor uitzon-
derlijk talent verder uitbreiden. Dit doet 
zij niet door nieuwe, gespecialiseerde 
programma’s aan te bieden, maar 
door de bestaande masters Theater en 
Choreografie door te ontwikkelen tot 
een gezamenlijke, brede masterruimte. 
Individuele onderzoeksvragen, leertrajec-
ten op maat en een diversiteit aan onder-
wijsformules, thema’s en internationale 
expertise vormen de pijlers van dit model.

Young Bachelor
Als aanvulling op de vooropleiding ballet 
werkt de Theaterschool samen met Het 
Nationale Ballet aan een Young Bachelor-
programma. Door jonge balletdansers 
al tijdens de middelbare school te laten 
instromen in de hbo-bachelor krijgen zij 
de kans om hun positie in de internatio-
nale beroepspraktijk te verbeteren. Het 
samenwerkingsverband zal daarnaast 
leiden tot een junior company, waarin 
jonge dansers stage kunnen lopen en 
door het hele land als volwaardig danser 
repertoire van Het Nationale Ballet kun-
nen presenteren.

De Theaterschool heeft een unieke positie als het enige opleidingsinstituut 
in Nederland dat alle disciplines van het dans- en theaterbedrijf in huis 
bundelt. De school vormt een samenwerkend geheel van bachelor-, master- 
en vooropleidingen, waarin traditie en innovatie, vakmanschap en experi-
ment onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Dynamische ontmoetingsruimte
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De student als kunstenaar  
van morgen

Het werkveld van de kunstenaar is de laatste jaren sterk in beweging. Meer 
dan ooit geven kwaliteit, creativiteit en vakmanschap de doorslag, maar 
meer dan ooit moeten studenten daarnaast beschikken over kwaliteiten op 
het gebied van ondernemerschap. Het onderwijs aan de AHK is erop gericht 
studenten succesvol voor te bereiden op deze complexe beroepspraktijk.

Vakmanschap staat bij alle opleidingen hoog in het vaandel: alleen een grondige beheer-
sing van het vak geeft de kunstenaar de vrijheid om zijn artistieke nieuwsgierigheid te 
kunnen volgen en zijn werk op hoog niveau vorm te geven. De AHK geeft haar studen-
ten de ruimte voor het identificeren van hun specifieke talent; zij zijn deels zelf verant-
woordelijk voor de inrichting van hun persoonlijke studietraject. Dat betekent dat in de 
specialisatiefase van de studie meer maatwerk nodig is. De opleiding voorziet hierin in 
de vorm van stages, projecten, onderzoek en aandacht voor ondernemerschap.

Aansluiting
De komende jaren zet de hogeschool in op versterking van de volledige leerlijn: de 
aansluiting van vooropleiding op bachelor en de doorstroom van bachelor naar master. 
De drempel om succesvol te kunnen studeren blijft onverminderd hoog liggen: alleen 
de beste studenten komen voor toelating in aanmerking, en zij moeten in het eerste 
jaar aantonen dat zij hun talent kunnen ontwikkelen tot het voor het werkveld vereiste 
competentieniveau.

Een deel van de studenten heeft behoefte aan samenwerking of onderzoek in interdis-
ciplinaire projecten, of aan verbreding. Voor deze groep vormt de schaalgrootte van de 
AHK een grote kans. De hogeschool wil haar studenten nadrukkelijk stimuleren om niet 
alleen de ontwikkelingen te volgen, maar om ook zelf school te maken.

Honours Programme
Voor studenten met uitzonderlijk talent onderzoekt de AHK de mogelijkheid van 
een Honours Programme, waarin toptalent in multi- en interdisciplinaire projecten 
experimenteert met bijzondere kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het Honours 
Programme zou kunnen uitgroeien tot het vlaggenschip van het al bestaande Artists 
in Residence-programma. Voor studenten met primair behoefte aan theoretische 
verdieping zal de AHK aansluiting zoeken bij bestaande honoursprogramma’s van de 
Universiteit van Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. 
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-  meer ruimte voor 
cultureel onder-
nemerschap

 
-  studenten 

voorbereiden 
op combinatie-
functies

-  stimuleren van 
internationale 
uitwisseling
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Het werkveld van de kunstdocent 
beperkt zich al enige tijd niet meer tot 
de klas, maar strekt zich steeds verder 
uit over instellingen voor kunstedu-
catie en culturele instellingen in het 
algemeen. Deze instellingen hechten 
steeds meer belang aan een volwaardige 
beroepsopleiding en formuleren eisen 
van bekwaamheid. Daarnaast vindt een 
toenemende interactie plaats tussen het 
binnen- en buitenschoolse werkveld. En 
ook de kunsten zelf veranderen: grenzen 
tussen disciplines vervagen en de beeld-
cultuur waar jongeren gretig gebruik van 
maken speelt een steeds dominantere rol 
in onze maatschappij.

Houding
Om studenten op deze veranderende 
praktijk voor te bereiden reserveert de 
Academie voor Beeldende Vorming in 
haar nieuwe curriculum onder andere 
meer ruimte voor cultureel ondernemer-
schap, ondersteund door de website 
beroepkunstenaar.nl van de AHK. Dit 
beperkt zich in de visie van de Academie 
niet tot het aanleren vaardigheden op het 
gebied van ondernemen; veeleer is het 
een houding die zich kenmerkt door een 
open blik op de omgeving en bewustzijn 
over de eigen rol daarin, afhankelijk van 
de context en de relatie met het publiek.

Combinatiefuncties
Afgestudeerden van de Academie heb-
ben steeds vaker een beroepspraktijk 
waarin zij het docentschap combineren 
met een buitenschoolse functie, of wer-
ken zij in het werkveld van de kunstedu-
catie als zelfstandig professional met 
docentbevoegdheid. De Academie sti-
muleert deze ontwikkeling; het nieuwe 
curriculum zal de studenten meer dan 
voorheen voorbereiden op een dergelijke 
hybride beroepspraktijk.

Alumni richten zich op een werkveld 
dat niet alleen breder, maar ook interna-
tionaler is geworden. De Academie wil 
de uitwisseling van studenten verder 
stimuleren en haar curriculum en onder-
zoek internationaal vergelijken. Hiervoor 
onderhoudt zij structurele en incidentele 
samenwerkingsverbanden met institu-
ten in de Verenigde Staten en diverse 
Europese landen. De wens is om deze 
uitwisselingen waar relevant verder uit 
te breiden.

Bemiddelaar tussen  
kunst en publiek

Van alle beroepen waartoe de AHK opleidt, vormen de kunstdocenten 
een bijzondere groep: zij zijn het die toekomstige generaties stimuleren 
om kunst te maken of als beschouwer te ondergaan. De docenten die de 
 Academie voor Beeldende Vorming aflevert, zijn op de hoogte van de 
 actuele kunsttheorie en -praktijk, en ontlenen hun inspiratie aan beelden.

22 



Ambities 2018

-  aandacht 
voor instroom 
Stedenbouw en 
Landschaps-
architectuur

-  bredere door-
stroom van 
bachelor naar 
master

-  versterking 
samenwerking 
met andere 
kunstdisciplines
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Het onderwijsmodel aan de Academie 
sluit aan bij de huidige praktijk van 
een geïntegreerde beroepsuitoefening, 
waarin ontwerpers steeds nadrukkelijker 
als specialist te midden van specialisten 
opereren. De toegenomen verwevenheid 
van disciplines heeft ertoe geleid dat 
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur 
hun positie binnen het bouwkunst-
veld versterkt hebben. Voor een goede 
balans tussen de opleidingen streeft 
de Academie naar een toename van de 
instroom in deze laatste twee richtingen.

Groei en verbreding
Deze groei kan onder andere gerealiseerd 
worden door de instroom uit aanpalende 
vakgebieden te vergroten. Doordat het 
bacheloronderwijs breder van opzet is 
geworden, kunnen steeds meer univer-
sitaire en hbo-bachelors tot toelating 
leiden, zoals ruimtelijke ordening, pla-
nologie, ecologie, landschapsontwikke-
ling en bouw- en uitvoeringstechnische 
opleidingen. Vanwege het belang dat 
de Academie hecht aan het artistieke 
aspect in de beroepsbeoefening streeft 
zij ook naar een sterkere band met 
andere kunstdisciplines.

Aandachtspunt is dat deze studenten 
wat betreft kennis en vaardigheden 
weliswaar een rijk palet vormen, maar 
niet altijd zonder meer toelaatbaar 
zijn. Daarom streeft de Academie naar 
versterking van de gehele leerlijn van 
bachelor tot master, teneinde ook het 
rendement te verhogen. Zij zal daar-
toe nieuwe minors ontwikkelen, de 
bestaande voorbereidende cursussen 
doorontwikkelen en nadrukkelijker  
de aansluiting zoeken met de  
vooropleidingen. 

De academie als netwerk
Het concurrent onderwijsmodel resul-
teert in een spiraal waarin afgestu-
deerden de beroepspraktijk in gaan, en 
vandaaruit werkgever of docent worden 
voor weer een nieuwe generatie studen-
ten. De Academie zet haar uitzonderlijke 
netwerk van beroepsbeoefenaren en 
docenten ook in om praktijkgerichte 
onderwijsmodules te ontwikkelen binnen 
het kader van een leven lang leren. De 
samenwerking die is ingezet door deel-
name aan het Post Master Instituut voor 
Architectuur zal worden gecontinueerd.

De Academie van Bouwkunst is het enige opleidingsinstituut in Nederland 
dat de drie ruimtelijke ontwerpdisciplines architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur binnen haar muren verenigt en deels multidisci-
plinair aanbiedt. Internationaal geldt de Academie als voorbeeld van een 
‘porous academy’, waarin studenten in een open uitwisseling werken met 
praktiserende ontwerpers als gastdocenten.

Verbetering van instroom  
en doorstroom
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-  versterking 
voortrajecten

-  extra aandacht 
voor onder-
nemerschap  
in masterfase

-  extra faciliteiten 
voor alumni
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Het Conservatorium van Amsterdam 
biedt een onderwijsomgeving waarin 
studenten op alle aspecten van het 
werkveld worden voorbereid. Al in de 
opleiding voor jong talent wordt de ver-
binding met de beroepspraktijk gelegd. 
Het Conservatorium wil de voortrajecten 
verder versterken en onderzoekt daarom 
met onder andere het Prinses Christina 
Concours de mogelijkheden voor de ont-
wikkeling van een nationaal curriculum. 
Beoogd doel is een verhoging van het 
landelijke niveau.

Na een brede bacheloropleiding kunnen 
studenten zich verdiepen en speciali-
seren tijdens de master. Bij de laatste 
accreditaties zijn docentenkwaliteit en 
uitstroomniveau als excellent beoor-
deeld; de master kreeg als eindoordeel 
ook ‘excellent’. De vele alumni op grote, 
(inter)nationale podia onderstrepen de 
kwaliteit van het Conservatorium.

Cultureel ondernemerschap
De voorbereiding op de beroepspraktijk 
is stevig verankerd in het onderwijs. 
Een substantieel onderdeel van het 
bachelorcurriculum is het zogenoemde 
DOK-programma (De Ondernemende 
Kunstenaar), dat inmiddels ook door 
andere conservatoria is overgenomen. 
Ondernemerschap krijgt de komende 
jaren ook een vaste plek in het master-
onderwijs. Daarnaast komt het onder-
werp aan bod in hoofdvaklessen, in 
projecten en bij de vele concerten die 
studenten verzorgen. De inhoud wordt 
voortdurend afgestemd op actuele maat-
schappelijke en vakinhoudelijke ont-
wikkelingen, vanzelfsprekend in nauw 
overleg met de beroepspraktijk. Om de 
aansluiting op het werkveld nog verder 
te optimaliseren zal het Conservatorium 
extra faciliteiten bieden aan alumni.

Onderwijsveld
Het Conservatorium heeft een grote 
afdeling Docent muziek, die opleidt voor 
het docentschap binnen een groot-
stedelijke context. Daarnaast hecht het 
Conservatorium veel waarde aan de 
onderwijskundige kwaliteiten van alle 
instrumentalisten en vocalisten.

Van jongs af aan voorbereid  
op de praktijk 

Het Conservatorium van Amsterdam heeft ‘excellent opleiden’ als uit-
gangspunt. Vanuit de eigen muzikale en artistieke identiteit is de musicus 
in staat richting te geven aan het werkveld, dat voortdurend in ontwikke-
ling is. Cultureel ondernemerschap vormt al vele jaren een substantieel  
onderdeel van het curriculum. Dit wordt voortdurend herijkt, in nauw  
overleg met de beroepspraktijk.D
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-  studenten met 
internationale 
bedrijven

-  ruimte voor 
experiment en 
interdiscipli-
nariteit

-  onderzoek  
in relatie tot 
artistieke creatie

Om studenten te blijven voorbereiden op 
de sterk veranderende beroepspraktijk 
wil de Filmacademie de komende jaren 
inzetten op innovatie, ondernemerschap 
en onderzoek. Studenten worden niet 
alleen aangespoord om zich onderne-
mend op te stellen als zzp’er, maar zullen 
ook meer dan voorheen aangezet worden 
tot het opzetten van een eigen (internati-
onaal) bedrijf. 

Multidisciplinair
In de visie van de Filmacademie kunnen 
studenten afhankelijk van hun persoon-
lijke drijfveren excelleren door verdieping 
of verbreding. Het voornemen is om de 
inrichting van het onderwijs flexibeler te 
maken door middel van een modulaire 
opzet. Vanaf het allereerste begin is 
multidisciplinariteit een vanzelfspre-
kendheid, omdat studenten opgroeien 
in een omgeving waar alle disciplines 
van het filmbedrijf vertegenwoordigd 
zijn en samenwerken. De flexibeler opzet 
van het curriculum stelt de studenten in 
staat om na een grotendeels gezamenlijk 
propedeusejaar ook in de specialisatiefase 
modules bij andere vakklassen te volgen. 
Dit wordt nadrukkelijk gestimuleerd.

Het onderwijs van de Filmacademie past 
zich voortdurend aan de snelle ontwik-
kelingen in het vak aan. De komende 
jaren legt de academie zwaartepunten 
bij animatie, interactiviteit, interdisci-
plinariteit en ruimte voor experiment 
binnen en buiten de mogelijkheden van 
de film. De nadruk op vakmanschap, 
specialisatie, het vertellen van verhalen 
en samenwerking blijft in het nieuwe 
curriculum behouden; dit perspectief, 
waarmee de Filmacademie haar naam 
heeft gevestigd, zal kenmerkend blijven 
voor de signatuur van de academie.

Artistiek gedreven onderzoek
In de masterfase is het doen van onder-
zoek geen doel op zich, maar staat altijd 
de relatie met de artistieke creatie cen-
traal. Het onderzoek moet te allen tijde 
voortkomen uit de praktijk, de passie 
of een specifiek project van de student. 
Het zijn dus de interessegebieden van 
de student die leidend zijn binnen het 
onderzoek in de masteropleiding; de 
samenhang tussen praktijk en onderzoek 
maakt dit mogelijk.

Van het eerste tot en met het laatste moment werken studenten van de 
Nederlandse Filmacademie aan hun creatieve talentontwikkeling in een 
omgeving die de praktijk simuleert. Alumni worden in het beroepsveld 
gewaardeerd om hun vakmanschap, maar ook om hun open mind en 
 visievolle inzet. Zij stromen daarmee in diverse omgevingen snel door  
naar leidinggevende posities.

Artistieke creatie centraal
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-  aandacht voor 
onderzoek en 
ondernemer-
schap

-  blijvende 
verbinding met 
werkveld en 
alumni

-  groter aanbod 
van contract-
onderwijs

Nieuw onderwijsbeleid
In enkele jaren tijd is de wereld van het 
cultureel erfgoed onherkenbaar veran-
derd onder invloed van technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen, 
en deze omslag is nog in volle gang. 
De komende periode zal de Reinwardt 
Academie haar curriculum opnieuw ijken 
aan deze actuele ontwikkelingen in het 
brede erfgoedveld.

In een nieuw onderwijsbeleidsdocu-
ment zal de Academie de eindtermen 
waaraan een student bij afronding van 
zijn studie moet voldoen, actualiseren. 
Onder andere zal meer aandacht besteed 
worden aan onderzoeksvaardigheden; dit 
wordt als nieuw vak integraal onder-
deel van de basisvaardigheden van de 
student.

De huidige afstudeerders hebben te 
maken met een klimaat waarin de bud-
getten in het culturele veld krimpen, en 
de werkgelegenheid beperkter is gewor-
den. Ondernemerschapscompetenties 
worden dan ook steeds belangrijker, en 
zullen een prominentere plek in het  
curriculum krijgen. 

Innovatie
De Reinwardt Academie leidt professi-
onals op die vanuit een onderzoekende, 
ondernemende en inspirerende houding 
een deskundige en maatschappelijk rele-
vante bijdrage leveren aan het selecteren, 
beheren en communiceren van erfgoed. 
De Academie wil een platform bieden 
waar gevestigde en toekomstige erfgoed-
professionals uit binnen- en buitenland 
door uitwisseling van kennis en erva-
ring bijdragen aan de ontwikkeling van 
innovatieve beroepsproducten voor het 
erfgoedveld. Een permanente verbonden-
heid met het werkveld en de alumni is 
hiervoor van groot belang. De Reinwardt 
Academie wil haar afgestudeerden aan 
zich binden door hen regelmatig uit te 
nodigen voor bij- en nascholing, kennis-
uitwisseling of deelname aan debatten, 
en door in samenspraak met het nati-
onale en internationale werkveld meer 
contractonderwijs te ontwikkelen. Ook 
de bestaande (niet-bekostigde) Master 
of Museology zal kostendekkend worden 
aangeboden.

Alumni van de Reinwardt Academie zijn niet meer weg te denken uit  
de museumwereld, en ook in het bredere erfgoedveld van bibliotheken, 
archieven, monumenten en immaterieel erfgoed hebben zij hun weg gevon-
den. In de ruim 35 jaar van haar bestaan heeft de Reinwardt Academie zich 
ontwikkeld tot een belangrijke deelnemer aan het internationale discours 
over professionaliteit in het gehele erfgoeddomein.

Onmisbaar in het erfgoedveld

2

D
e stu

d
en

t als k
u

n
sten

aar v
an

 m
org

en

30 



Ambities 2018

-  nieuwe generatie 
podiumkunste-
naars in nieuw 
landschap

-  alumni dragen 
bij aan maat-
schappelijke 
herwaardering 

-  eigentijdse visie 
op cultureel 
ondernemen

Nieuw landschap
Als gevolg van recent overheidsbeleid 
zal de geavanceerde infrastructuur van 
de Nederlandse podiumkunsten, met 
zijn aandacht voor pluriformiteit en 
talentontwikkeling, aangetast worden. 
Beginnende podiumkunstenaars zullen 
hun weg moeten vinden in een nieuw 
landschap, waarin de kansen voor jong 
talent schaarser zijn en de subsidiëring 
van gezelschappen en podia niet langer 
vanzelfsprekend is.

De Theaterschool heeft de ambitie om een 
nieuwe generatie kunstenaars op te leiden 
die kan bijdragen aan een maatschappe-
lijke herwaardering van de professionele 
podiumkunsten en aan de toekomst van 
het bestel. Met haar nieuwe onderwijs-
visie, waarin het nemen van risico’s en 
innovatieve samenwerkingen tussen 
vakgebieden gestimuleerd worden, gaat 
de Theaterschool de onstuitbare talenten 
waar de sector behoefte aan heeft de 
ruimte bieden die zij nodig hebben.

Ondernemers van nu
De afstudeerders van de komende  
lichtingen gaan een veeleisende  
beroepspraktijk tegemoet. Meer dan in 
welke andere sector ook werken podium-
kunstenaars in steeds wisselende 
verbanden. Netwerken, mobiliteit en 
het overtuigen van publiek en financiers 
zijn inmiddels onmisbare vaardigheden 
om de eigen loopbaan vorm te kun-
nen geven. Tegelijkertijd is het steeds 
belangrijker voor jonge kunstenaars om 
hun artistieke originaliteit niet uit het 
oog te verliezen.

De Theaterschool wil het voortouw 
nemen om een eigentijdse visie op cultu-
reel ondernemerschap te ontwikkelen, en 
om de vraag naar creatieve producenten 
in de sector structureel in het onderwijs 
in te bedden. De school is hiertoe uitste-
kend gepositioneerd dankzij de banden 
die zij onderhoudt met het professionele 
culturele veld, en haar docentenkorps, 
dat een afspiegeling vormt van het actu-
ele werkveld. In toenemende mate speelt 
in het personeelsbeleid het didactisch 
vermogen een rol bij de selectie en (bij-)
scholing van docenten. Overdracht van 
kennis tussen generaties krijgt eveneens 
extra aandacht, gelet op de verwachte 
uitstroom van pensioengerechtigden.

De Theaterschool leidt ambachtelijke, geëngageerde scheppende en uitvoe-
rende podiumkunstenaars op, die een leven lang kunnen functioneren in de 
veeleisende praktijk van kunst en cultuur. Kenmerkend voor de (top)kwaliteit 
van de Theaterschool is dat haar alumni werkzaam zijn in de volle breedte 
van het theater- en danswerkveld. Het merendeel hanteert een hybride  
beroepspraktijk en opereert in een steeds internationaler wordende context.

Onstuitbaar geëngageerd talent
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Herkenbare positie in creatieve 
metropool Amsterdam

Amsterdam is een stad met internationale allure. De topinstituten op het 
gebied van architectuur, beeldende kunst, erfgoed, film en podiumkunsten 
zijn hier gevestigd; zij trekken talent van over de hele wereld aan. Het 
internationale werkveld is richtingbepalend voor het niveau dat de AHK 
ambieert en vormt een vruchtbare bron van docenten, onderzoek  
en projecten.

Het in Amsterdam aanwezige werkveld is niet alleen toonaangevend, maar ook zeer 
gevarieerd: van wijkgericht tot de wereldwijd georiënteerd, van klassiek tot experimen-
teel en van gesubsidieerd tot commercieel. Dit biedt de AHK mogelijkheden op lokaal 
en nationaal niveau en draagt bij aan de internationale positionering van de hogeschool.

Het bestaande aanbod van succesvolle Summer Schools toont aan dat de AHK in staat 
is om naast het reguliere aanbod onderwijs met een internationale wervingskracht te 
ontwikkelen. De hogeschool wil de markt voor een leven lang leren verder verkennen en 
mogelijk nieuwe postacademische modules laten ontwikkelen, liefst met een Europese 
aantrekkingskracht. Deze dienen ten minste kostendekkend en mogelijk winstgevend 
aangeboden te worden.

Topsector
De creatieve industrie is door de overheid tot topsector benoemd. In de visie van de 
AHK maken de kunsten integraal deel uit van de creatieve industrie en dragen zij bij 
aan de ontwikkeling ervan. Het zou dan ook een gemiste kans zijn om kunst en cultuur 
weg te laten uit de Amsterdamse profilering en topsectorenagenda. De AHK vormt met 
haar bijzondere kennisgemeenschap een belangrijke partner in de creatieve industrie 
en wil hier als leverancier van jong talent en nieuwe professionals een krachtige rol in 
spelen.

Samen met de UvA en de HvA wil de AHK de onderwijs- en onderzoeksagenda voor 
de topsector creatieve industrie in de regio Amsterdam vormgeven. De instellingen 
treden hierin gezamenlijk op richting gemeente Amsterdam en stemmen de bestuur-
lijke agenda’s op elkaar af. Met de HvA en InHolland participeert de AHK in een Center 
of Expertise gericht op de Amsterdamse creatieve industrie. De AHK werkt ook samen 
met de andere aanbieders van hoger onderwijs in de hoofdstad om de studentmobiliteit 
binnen de Amsterdamse onderwijsruimte te versterken. Dit gebeurt onder andere in 
het Amsterdam Center for Entrepreneurship.
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Ambities 2018

-  actieve partner 
voor scholen 
en kunst-
instellingen

-  sterker netwerk 
met binnen- en 
buitenschools 
veld

-  studenten-
popu latie vormt 
afspiegeling  
van stad

Het onderwijs in de Academie resoneert 
met de grootstedelijke omgeving van 
Amsterdam: de Academie stelt zich op 
als actief partner voor scholen en (ama-
teur)kunstinstellingen. Het stagebureau 
zal zich ontwikkelen tot een proactief 
loket dat de verbinding legt tussen vraag 
en aanbod in de regio enerzijds, en 
studenten anderzijds. Stages zijn voor 
aankomend docenten een belangrijk mid-
del voor het bereiken van hun startkwali-
ficaties; andersom wordt de vraag vanuit 
culturele instellingen naar stagiairs voor 
educatieve activiteiten steeds groter. 
De Academie wil haar netwerk van 
binnen- en buitenschoolse instellingen 
versterken; daarbij richt zij zich behalve 

op gerenommeerde kunstinstellingen 
nadrukkelijk ook op amateurs en jongeren 
in buitenwijken.

De Academie heeft de ambitie om de stu-
dentenpopulatie meer dan voorheen een 
afspiegeling van de stad te laten zijn. Om 
dat te bereiken gaat zij jongeren met een 
niet-westerse achtergrond en jongeren uit 
‘beeldende subculturen’, zoals gamers, 
striptekenaars en videomakers, actie-
ver aanspreken. Door bovendien meer 
aandacht te besteden aan technologische 
en digitale aspecten van kunst en media 
hoopt de Academie ook het aandeel man-
nelijke studenten te verhogen.

Vanuit de constatering dat aan kunst, cultuur en educatie een steeds belang-
rijkere maatschappelijke opdracht wordt toegekend, verbindt de Academie 
voor Beeldende Vorming zich sterk met grootstedelijk Amsterdam. Kunst-
educatie voor diverse sociale en culturele groepen staat hoog op de agenda.

Ambities 2018

-  inzetten aantrek-
kingskracht 
Amsterdam

-  uitbouwen 
internationale 
positionering

-  aansluiting  
bij lokale  
opleidingen

Afspiegeling van de stad
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De Academie wil de aantrekkingskracht 
van Amsterdam inzetten om interna-
tionaal scherper positie te kiezen. De 
Academie heeft een lange ervaring met 
internationale workshops en projecten, 
en heeft de wereld als internationaal 
laboratorium iets te bieden. Een (blijvend) 
internationale studentenpopulatie draagt 
hieraan bij, maar het hogere collegegeld 
voor deze groep kan de instroom van ta-
lentvolle studenten beperken. De Acade-
mie zal op zoek gaan naar extra middelen 
om studenten uit niet-EER-landen te blij-
ven trekken. Andersom zal zij haar eigen 
studenten aanmoedigen een deel van hun 
studie in het buitenland door te brengen.

De steun vanuit de beroepsgemeenschap 
in de regio vormt een belangrijke pijler 
onder het concurrent onderwijsmodel. De 
praktijk verrijkt het onderwijs, terwijl het 
beroepsveld profiteert van een nieuwe 
generatie ontwerpers met actuele inzich-
ten. De Academie zal haar contacten 
met publieke diensten, opdrachtgevers 
en ontwikkelaars intensiveren. Ook zal 
zij sterker aansluiting zoeken bij lokale 
opleidingen van UvA, VU, HvA en Riet-
veld Academie, voor de ontwikkeling van 
minoren, uitwisseling van docenten en 
aansluiting bij onderzoeksprogramma’s. 
In het kader van het topsectorenbeleid 
voor de creatieve industrie zal de Acade-
mie participeren in het cluster Erfgoed.

Internationaal laboratorium  
Amsterdam

Voor de Academie van Bouwkunst fungeert de stad Amsterdam actief 
als maatschappelijk bouwwerk, als historisch kunstwerk en als continue 
ontwerpopgave. De stad vormt op die manier als het ware een permanent 
laboratorium voor de ontwerper.
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-  podium voor 
Amsterdamse 
muziekliefhebber

-  muziekonderwijs 
op alle basis-
scholen in de 
stad 

-  zichtbare  
bijdrage aan  
het discours

De positionering in Amsterdam draagt bij 
aan de regionale, landelijke en internatio-
nale ambities van de Filmacademie. De 
academie wil haar onafhankelijke positie 
van opleidings- en kennisinstituut benut-
ten om een objectieve en constructieve 
bijdrage te leveren aan de verdieping en 
verlevendiging van het debat. De samen-
werking met partners als het Nederlands 
Film Festival en EYE zal hiervoor versterkt 
worden, onder andere op educatief vlak.

Intensieve samenwerking met de profes-
sionele film- en mediawereld wordt verder 
bevorderd in het Innovatielab van de Film-
academie. In een experimentele omgeving 
onderzoeken studenten en professionals 
hierin samen nieuwe ontwikkelingen 

in het vak. Het Innovatielab brengt de 
praktijk het onderwijs binnen en draagt 
direct bij aan de ontwikkeling van het 
vakgebied.

De participatie in CineGrid Amsterdam 
zal gecontinueerd worden. Samen met 
lokale partners als UvA, Waag Society,
SARA en SURFnet onderzoekt de  
Filmacademie hierin de consequenties 
van verregaande digitalisering van het 
productie- en distributieproces. CineGrid 
sluit ook aan bij een wereldwijd netwerk. 
Door de concentratie van creatieve,  
wetenschappelijke en commerciële  
partijen bevindt Amsterdam zich in  
een uitgelezen positie om een leidende  
rol op zich te nemen.

De Filmacademie heeft van oudsher een unieke positie binnen Nederland; 
de opleiding en haar alumni worden (h)erkend als bepalend voor de  
Nederlandse film en media. De ambitie is om het debat op deze terreinen 
nog actiever vorm te gaan geven.

Ambities 2018

-  actieve deel-
name aan film- 
en mediadebat

-  praktijk in huis 
via Innovatielab

-  voortzetting 
participatie in 
CineGrid

Bepalend voor het film- en  
medialandschap
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Het Conservatorium van Amsterdam is 
meer dan alleen een onderwijsinstelling. 
Het is ook daadwerkelijk een muziek-
gebouw in de stad, met drie podia en 
vrijwel dagelijks openbare concerten 
voor muziekliefhebbers. Studenten zijn 
daarnaast zeer regelmatig te horen op 
de Amsterdamse podia en festivals 
in de stad. Velen treden al tijdens hun 
studie op in de Amsterdamse muzikale 
beroepspraktijk, of worden ingezet voor 
grote gebeurtenissen in de stad, zowel in 
het culturele als in het commerciële veld.

De studenten van het Conservatorium 
zijn graag geziene stagiairs voor binnen- 
en buitenschoolse muziekeducatie – niet 
alleen bij muziekinstellingen maar ook 

bij musea, de bibliotheek, EYE en het 
bedrijfsleven. Het Conservatorium hecht 
groot belang aan goed muziekonderwijs, 
en werkt daarom nauw samen met de 
gemeente Amsterdam bij het herintro-
duceren van muziekeducatie op alle 
basisscholen in de stad. Hiervoor zijn 
veel nieuwe muziekdocenten nodig; het 
Conservatorium levert de expertise en 
verzorgt de bij- en nascholing.

Ook aan het discours in de stad levert 
het Conservatorium regelmatig een bij-
drage. Het werkt daarvoor samen met de 
twee Amsterdamse universiteiten, onder 
andere in het honoursprogramma van het 
Amsterdam University College.

Amsterdam speelt een zeer vooraanstaande rol in het internationale  
muziekveld. Het Conservatorium van Amsterdam is hierin stevig geworteld 
dankzij samenwerkingen met topinstellingen en podia in de stad. Docenten 
en studenten maken deel uit van én geven vorm aan de creatieve industrie.

Podium voor de stad
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-  handhaving 
samenwerking 
met werkveld

-  zichtbaar  
als kennis-
gemeenschap 
voor de stad

-  onderwijs met 
internationale 
aantrekkings-
kracht

Ambities 2018

-  leidend in cluster 
erfgoed van cen-
ter of expertise

-  versterking 
netwerk van  
relevante  
partners

Met opleidingen voor theater, dans, 
educatie, scenografie, techniek en 
productie vormt de Theaterschool een 
theaterbedrijf op zich. Studenten worden 
zo optimaal voorbereid op de beroeps-
praktijk, waaraan de fysieke nabij-
heid van diezelfde praktijk nog verder 
bijdraagt. De Theaterschool onderhoudt 
nauwe banden met podia, gezelschap-
pen en productiehuizen binnen en buiten 
Amsterdam. Het mes snijdt aan twee 
kanten: de praktijk verrijkt het onderwijs, 
terwijl omgekeerd studenten en alumni 
van de Theaterschool als stagiairs en 
werknemers waardevol zijn voor de con-
tuïniteit en innovatie van de sector.

De creatieve industrie is door de over-
heid tot topsector benoemd. Dit geeft 
veel energie aan een sector waarin de 
AHK thuishoort en waarin Amsterdam 
een internationaal erkende plek inneemt. 
Tot de topsector creatieve industrie 
behoort ook het cluster Erfgoed. Het lec-
toraat van de Reinwardt Academie speelt 
een actieve rol in de ontwikkelingen 
hierbinnen. Daarnaast zal de Academie 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
activiteiten van het Center of Expertise 
rond de creatieve industrie, waarin de 
AHK participeert.

De Theaterschool wil zich nadrukkelij-
ker profileren als kennisgemeenschap 
en partner voor de stad. Voor de inter-
nationaal georiënteerde opleidingen 
zoekt de Theaterschool samenwerking 
met programmeurs en festivals wereld-
wijd. Met name de School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling en de masters Theater 
en Choreografie genieten internationaal 
hoog aanzien. De Theaterschool heeft 
de ambitie de aantrekkingskracht van 
wereldstad Amsterdam verder te gelde 
te maken; de internationale summer 
school van de Nationale Balletacademie 
is hiertoe een eerste aanzet.

Ook voor het onderwijs van de Academie 
is het netwerk van relevante partners in 
Amsterdam van belang. De Commis-
sie van Advies, die directie en lectoren 
inhoudelijk adviseert, vormt hiervan 
een goede weerspiegeling: hierin zijn 
relevante stakeholders vertegenwoordigd 
uit de museumwereld en werkvelden als 
archivistiek, digitaal erfgoed, erfgoed-
onderzoek, monumenten en archeologie, 
onderwijs en didactiek. De Reinwardt 
Academie wil haar netwerk onderhou-
den en waar mogelijk nieuwe, duurzame 
samenwerkingsverbanden aangaan.

Theaterbedrijf in het hart  
van Amsterdam

De Theaterschool is ingebed in en maakt actief deel uit van het culturele 
leven in Amsterdam. Daarnaast hebben de opleidingen een open oog voor 
internationale ontwikkelingen in het onderwijs en het werkveld, dankzij 
gerichte samenwerkingsverbanden met instituten in het buitenland.

In het rijke culturele veld van Amsterdam is de Reinwardt Academie als 
opleidingsinstituut voor erfgoedprofessionals uitstekend gepositioneerd. 
De Academie wil zich nog nadrukkelijker dan voorheen positioneren als 
ontmoetingsplaats van opleiding, kennis en werkveld en duurzame  
samenwerkingsverbanden aangaan.

Leidend in erfgoed
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Onderzoek in dienst van  
onderwijs en vakontwikkeling

Het maken van kunst veronderstelt een onderzoekende houding en het 
bevragen van de werkelijkheid: kunst geeft gevraagd en ongevraagd com-
mentaar, al dan niet van persoonlijke aard. Onderzoek speelt in het onder-
wijs van de AHK dan ook een belangrijke rol, niet alleen in de masterfase. 
Het onderwijs op zijn beurt wordt voortdurend gevoed vanuit actueel, 
praktijkgericht onderzoek.

De afgelopen jaren heeft de AHK een stevig fundament op onderzoeksgebied neerge-
zet; de kwaliteit en variëteit ervan wordt in externe reviews goed gewaardeerd. Het 
onderzoek staat te allen tijde in dienst van onderwijs en vakontwikkeling, en de resul-
taten zijn vaak direct bruikbaar in de praktijk. Voor onderzoek met een fundamenteler 
karakter sluit de AHK aan bij wetenschappelijke netwerken.

Nieuwe fase
Na een eerste fase van opbouwen, ontdekken en ontwikkelen breekt een nieuwe fase 
aan voor het onderzoek aan de hogeschool. Het onderzoeksbeleid zal verder geëxplici-
teerd worden, zowel op hogeschool- als op instituutsniveau. Uitgangspunt daarbij is 
dat de diversiteit van het onderzoek gehandhaafd blijft.

In de onderzoeksvisie die de AHK voor de komende tien jaar opstelt, komen de positi-
onering en agenda van de disciplineoverstijgende lectoraten nadrukkelijk aan de orde. 
Daarnaast worden de kaders geschetst waarbinnen de vakgebonden lectoraten invul-
ling kunnen geven aan verdieping van het vak én ruimte krijgen voor de gewenste 
diversiteit.

Alumni
De kennisgemeenschap van de AHK omvat nadrukkelijk ook de alumni van de hoge-
school. Zij zijn de ambassadeurs van de opleiding, vormen een belangrijke schakel in 
de kwaliteitszorg en dragen als docent bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van het 
vak. De AHK wil de afgestudeerden actiever aan zich binden en de komende jaren 
actief werken aan het opbouwen van een community, waarin iedereen die met de 
hogeschool in aanraking komt – van de basisschoolleerlingen in de vooropleidingen 
tot de studenten en docenten, hun contacten in het werkveld en dus ook de alumni – 
zich onderdeel voelt van een bijzondere kennisgemeenschap.
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Ambities 2018

-  continueren van 
lectoraten op 
projectbasis

-  versterken drie-
hoek onderwijs 
– onderzoek – 
werkveld

-  scherper  
profiel praktijk-
onderzoek

Ambities 2018

-  meer promo-
tietrajecten en 
onderzoek door 
docenten

-  doorlopende leer-
lijn naar master 
Kunsteducatie

-  open podium 
voor een leven 
lang leren

Voor een opleiding waar docenten worden 
opgeleid om anderen in hun beeldende 
ontwikkeling te begeleiden is een on-
derzoekende houding bij studenten en 
docenten essentieel. Als onderdeel van 
hun afstuderen voeren studenten een 
praktijkonderzoek uit, vaak voortkomend 
uit een stage in het werkveld. Actuele 
onderwijstheorie wordt in de dagelijkse 
schoolpraktijk onderzocht door docenten 
die deel uitmaken van de kenniskring van 
het lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

De methodiek van kunstbeschouwing 
en mediacultuur zijn onderwerpen van 
theoretisch en praktisch onderzoek. 
De resultaten vloeien terug naar het 
onderwijs, maar worden ook landelijk en 

internationaal gedeeld. De Academie is 
trekker van het promotietraject Media-
cultuur, waarin Nederlandse kunst-
docentopleidingen samenwerken om 
‘mediawijsheid’ onderdeel te maken  
van de kunstvakken. 

Om de doorstroom naar de master Kunst-
educatie te vergroten wil de Academie 
voor studenten met een theoretische 
interesse een doorlopende leerlijn ont-
wikkelen. Daarnaast heeft de Academie 
de ambitie te fungeren als open podium 
voor een leven lang leren. Via het aanbod 
van lezingen en nascholing wil zij een 
bijdrage leveren aan de kennisontwikke-
ling van alumni en het werkveld. 

De Academie voor Beeldende Vorming streeft naar een sterke verbinding 
tussen praktijk en theorie. Zij wil zich meer gaan profileren als expertise-
centrum en een podium bieden aan initiatiefnemers in onderwijs, kunst  
en creatieve industrie om tot wederzijdse inspiratie te komen.

Podium voor actuele kunsteducatie
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Kenmerkend voor de Academie van 
Bouwkunst is het werken in een team 
van beroepsbeoefenaars uit onderwijs, 
onderzoek en werkveld. De lectoraten 
van de Academie vormen de spil in deze 
driehoek. Anders dan de andere facultei-
ten van de AHK werkt de Academie met 
lectoren die op projectbasis een onder-
zoek vormgeven. 

De Academie wil de lectoren de komende 
jaren nog structureler inzetten voor de 
versterking van de driehoek onderwijs 
- onderzoek - werkveld. De lectoraten 
krijgen ook een belangrijke rol bij de 
positionering van de drie masteroplei-

dingen en bij het bepalen van de onder-
zoeksagenda. De relatie van de lectoren 
en kenniskringen met het onderwijs zal 
geëxpliciteerd worden.

De Academie wil de positie van het prak-
tijkgeoriënteerde onderzoek ten opzichte 
van academisch onderzoek scherper 
 bepalen. Daarvoor zal zij de contacten 
met het werkveld in Nederland en daar-
buiten verder uitbouwen. Om verdieping 
van het onderwijs te realiseren wil de 
Academie meer aandacht besteden aan 
theorie en geschiedenis, en zal zij  
PhD-trajecten voor docenten stimuleren.

Maatschappelijke, praktische en technische ontwikkelingen stellen  
nieuwe eisen aan de ontwerper. Zijn rol en positie zijn daardoor sterk aan 
verandering onderhevig. De Academie speelt op deze dynamiek in door 
praktijkgericht onderzoek meer te integreren in het onderwijs.

Inspelen op de dynamiek  
van het werkveld
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-  onderzoek 
samengebracht 
in virtueel  
Innovatielab

-  onderzoeks-
agenda’s voor 
twee à drie jaar

-  resultaten zicht-
baar voor sector 
en buitenwereld

Ambities 2018

-  actieve rol in 
bepaling onder-
zoeksagenda

-  meer promotie-
mogelijkheden 
voor docenten

-  instituut voor 
interdiscipli-
nair onderzoek 
uitvoerende  
kunsten met UvA

Het Innovatielab is geen aparte organi-
satorische eenheid, maar een virtueel 
lab met een flexibele en wendbare vorm. 
Dat maakt permanente aansluiting bij de 
snelle ontwikkelingen in het audiovisuele 
veld mogelijk. Het Innovatielab draagt bij 
aan die ontwikkelingen, en zorgt ervoor 
dat kennis en inzichten terugvloeien 
naar het onderwijs.

Het Innovatielab komt onder leiding te 
staan van de lector; een redactie van 
interne en externe betrokkenen bepaalt 
de inhoud. De onderzoeksagenda wordt 
steeds voor een periode van twee tot 
drie jaar vastgesteld. (Master)studenten 
kunnen hierop intekenen of hun eigen 
onderzoeksvragen aandragen.  

De masteropleiding komt onder leiding te 
staan van een manager.

Het Innovatielab krijgt binnen de acade-
mie de functie van denktank, aanjager 
en ondersteuner van onderzoek, reflectie 
en innovatie. Extern draagt het bij aan 
de functie van de Filmacademie van 
vraagbaak voor de gehele sector. De 
academie wil actief de scholings- en 
onderzoekswensen van de sector peilen 
en daarvoor haalbare en succesvolle 
trajecten opzetten. Daarnaast wil zij 
meer dan voorheen bijeenkomsten en 
conferenties organiseren om de uitkom-
sten van onderzoek en reflectie met de 
buitenwereld te delen.

Permanente aansluiting

Alle vormen van onderzoek aan de Filmacademie worden in de komende 
periode ondergebracht in het Innovatielab. Het lab komt onder leiding te 
staan van de lector Film, die haar eerste opdracht tot het vormgeven van 
een internationale masteropleiding voltooid heeft.

O
n

d
erzoek

 in
 d

ien
st v

an
 on

d
erw

ijs 
en

 v
ak

on
tw

ik
k

elin
g

4 4
O

n
d

erzoek
 in

 d
ien

st v
an

 on
d

erw
ijs 

en
 v

ak
on

tw
ik

k
elin

g

Al jaren maakt een individueel onder-
zoeksproject deel uit van de (master-)
opleiding van het Conservatorium. Dit 
stelt studenten in de gelegenheid hun 
eigen expertise te ontwikkelen en deze 
met anderen te delen. De ontwikkeling, 
begeleiding, coördinatie en presentatie 
van deze activiteiten vindt plaats onder 
supervisie van de lector.

Het Conservatorium biedt de mogelijkheid 
voor docenten om te promoveren. Daar-
naast wordt onder andere de samenwer-
king met de Universiteit van Amsterdam 
geïntensiveerd. In samenwerking met 
de UvA wil het Conservatorium ook een 
Instituut voor Interdisciplinair Onder-

zoek Uitvoerende Kunsten Amsterdam 
oprichten, om multidisciplinair onderzoek 
naar het verbeteren van prestaties in de 
muziek te bevorderen. Met de Muziekpoli 
van het Leids Universitair Medisch Cen-
trum wordt samengewerkt aan onderzoek 
op het gebied van gezondheidszorg voor 
musici.

Door de nieuwste wetenschappelijke in-
zichten te betrekken bij de reeds aanwezi-
ge kennis en expertise wil het Conserva-
torium een prominente rol op zich nemen 
in het bepalen van de onderzoeksagenda 
op het gebied van muziek. De uitkomsten 
zullen nationaal en internationaal gedeeld 
worden met het onderwijs- en werkveld.

Onderzoek is eigen aan een muziekpraktijk die voortdurend in ontwikke-
ling is. Het Conservatorium van Amsterdam wil musici opleiden die met 
een kritisch oog naar het werkveld kijken en in staat zijn daarin behoeftes, 
vraagstukken en nieuwe mogelijkheden te signaleren.

Prominente rol in de  
onderzoeksagenda
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-  structurele plek 
voor onderzoek 
en ontwikkeling

-  profilering met 
eigen onder-
zoeksagenda

-  PhD-trajecten 
voor docenten

Dat de Theaterschool tot nu toe geen 
eigen onderzoeksprogramma had, wil 
niet zeggen dat binnen de school geen 
ervaring en ambitie aanwezig zijn. Veel 
docenten en opleidingen maken dank-
baar gebruik van de mogelijkheden van 
de faculteitsoverstijgende lectoraten van 
de AHK. Onder andere zijn met succes 
twee RAAK-innovatieprojecten gereali-
seerd en trekt de Theaterschool regelma-
tig vooraanstaande kunstenaars aan als 
Artist in Residence.

De Theaterschool zal ook in de toekomst 
gebruik blijven maken van dergelijke 
disciplineoverstijgende verbanden. 
Daarnaast wil zij zich nadrukkelijker als 

In 2011 is een nieuwe lectoraatsperiode 
gestart met de aanstelling van een duo-
lector. Evenals de eerste lector Cultureel 
erfgoed zullen zij in hun onderzoek de 
sociale kant van erfgoed blijven belich-
ten. Ook zullen zij enkele bestaande 
activiteiten voortzetten, waaronder 
de Erfgoedarena. Na de opheffing van 
Erfgoed Nederland streeft de Academie 
ernaar dit maandelijkse debatpodium 
voor erfgoedprofessionals en studenten 
met wisselende partners te organiseren. 
De wens is om ten minste tweemaal 
per jaar een internationale, Engelstalige 
arena te houden.

kennisgemeenschap en partner voor 
de stad naar voren brengen. De be-
langrijkste opdracht van de lector voor 
de komende jaren is om onderzoek en 
ontwikkeling structureel een prominente 
plek te geven binnen de Theaterschool. 
De lector zal het onderzoeksbeleid van 
de Theaterschool verder vormgeven en 
in samenspraak met de opleidingen 
kwartier maken voor een toekomst-
gerichte onderzoeksomgeving voor de 
podiumkunsten. Daarbij is de samen-
hang met het (master)onderwijs en de 
beroepspraktijk vanzelfsprekend. Ook zal 
de Theaterschool zich verdiepen in de 
mogelijkheden om binnenshuis artistieke 
PhD-trajecten te faciliteren.

Het onderzoeksprogramma voor de 
komende jaren zal ook andere accenten 
leggen. De lectoren stellen niet langer één 
integrale of geïntegreerde erfgoedtheo-
rie centraal, maar leggen de nadruk op 
de verschillende erfgoedpraktijken. Met 
inhoudelijk onderzoek, met name naar de 
relevantie en perceptie van erfgoed, wil 
het lectoraat bijdragen aan de ontwik-
keling van een instrumentarium voor de 
analyse van praktijken van erfgoedinstel-
lingen. Door inzicht te bieden in en debat 
te voeren over het uitdijende scala van erf-
goedsectoren wil de Reinwardt Academie 
zich scherper profileren als internationaal 
kenniscentrum.

Hoewel de Theaterschool voorloper is op het gebied van masteronderwijs 
heeft zij zich tot op heden nog niet met een eigen onderzoeksagenda  
geprofileerd. Om hier de komende jaren meer invulling aan te geven is  
in 2012 een eerste lector aangesteld.

Theorie en reflectie vormen belangrijke componenten van zowel de  
bachelor- als de masteropleiding van de Reinwardt Academie. Het onder-
wijs wordt gevoed vanuit het lectoraat Cultureel erfgoed, dat bovendien 
een sleutelrol speelt bij het streven om vooraanstaande internationale  
spelers in het erfgoedveld te binden.

Ambities 2018

-  internationaal 
kenniscentrum

-  aandacht voor 
verschillende  
erfgoedprak-
tijken

Toekomstgerichte  
onderzoeksomgeving

Kenniscentrum voor allround  
erfgoedprofessionals
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Excellent opleiden =  
excellent ondersteunen
De AHK kent een uitstekende uitgangspositie als instelling voor excellent 
kunstonderwijs, dankzij haar kwalitatief hoogwaardige opleidingen, gemo-
tiveerde studenten en docenten, opererend binnen een wereldwijd netwerk 
vanuit de creatieve metropool Amsterdam en gevoed door praktijkgericht 
onderzoek. Excellent opleiden impliceert echter ook excellent ondersteu-
nen. In de komende periode wil de AHK de kwaliteit van de ondersteu-
nende organisatie naar een hoger niveau brengen.

Evenals het onderwijs is ook de ondersteuning binnen de AHK in hoge mate decen-
traal georganiseerd: de uitvoering vindt zo veel mogelijk op locatie plaats, onder 
verantwoordelijkheid van de faculteiten. Op centraal niveau levert het Servicebureau 
diensten en maakt beleid op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitszorg, personeel 
en ICT. De dienstverlening staat te allen tijde in dienst van het primaire proces; om 
de kwaliteit te verhogen wil de AHK de betrokkenheid van de medewerkers bij het 
onderwijs vergroten.

Nieuw en oud
De faculteiten beschikken elk over een pand dat afgestemd is op het specifieke karak-
ter van het onderwijs. De hogeschool maakt met haar monumentale panden enerzijds 
deel uit van historisch Amsterdam, terwijl zij anderzijds met haar nieuwe locaties 
prominent bijdraagt aan het 21e-eeuwse stadsbeeld. De AHK verrijkt de stad met 
podia waar de kunstenaars van morgen zich presenteren. 

De renovatie van de Academie voor Beeldende Vorming en een betere behuizing voor 
de Nationale Balletacademie vormen de komende jaren het sluitstuk van het huisves-
tingsprogramma van de afgelopen twintig jaar. Daarnaast zal de AHK een actievere 
duurzaamheidsagenda voeren. De hogeschool wil het bewustzijn bij studenten en 
medewerkers vergroten en stelt in een energie-efficiencyplan concrete doelen om het 
energieverbruik terug te dringen.



ICT-voorzieningen
De panden van de AHK bieden goede faciliteiten voor hedendaags kunstonderwijs. 
Om klaar te zijn voor de toekomst zijn investeringen in de ICT-infrastructuur nodig. 
De huidige studenten zijn opgegroeid met moderne technologie en verwachten van 
een professionele onderwijsinstelling kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op dit 
vlak. Veel medewerkers zijn minder vertrouwd hiermee; de AHK wil daarom zowel 
investeren in nieuwe digitale technologie als in de omgang ermee.

Ook de kunstvakken zelf veranderen door toepassing van nieuwe digitale technieken. 
Het onderwijs zal op deze ontwikkelingen inspelen en de studenten de benodigde 
vaardigheden bijbrengen. Meer dan op andere terreinen is in het kunstonderwijs ook 
de groei van data explosief geweest door gebruik van digitale fotografie, audio en 
video. Studenten en alumni moeten zich digitaal kunnen presenteren, en ook van de 
AHK wordt verwacht dat zij de prestaties van studenten kan aantonen. De hogeschool 
zal daarom investeren in dataopslag.

Verantwoording afleggen
Behalve de kunsten moet ook het hoger onderwijs zelf aan nieuwe eisen voldoen. 
Kwaliteitszorg, governance en rekenschap afleggen staan hoog op de agenda. 
Controles worden scherper en richten zich steeds meer op het onderwijsproces en het 
niveau van de afgestudeerden. De AHK zal daarom nog scherper toezien op het func-
tioneren van examencommissies en het niveau van toetsen en beoordelen.

De AHK streeft naar een cultuur waarin open en transparante verantwoording 
vanzelfsprekend zijn, ook intern. De komende jaren is duidelijk dat de kunsten en 
het onderwijs het met minder financiële middelen moeten doen; om investeringen te 
kunnen doen, is het noodzakelijk om keuzes te maken. De prioriteiten die wij in dit 
Instellingsplan hebben gesteld, vormen een duidelijk richtsnoer bij het maken van 
dergelijke keuzes. Ondanks de economische tegenwind zijn wij ervan overtuigd dat 
de AHK ook in 2020 een bruisend en internationaal toonaangevend kenniscentrum 
voor kunst, cultuur en erfgoed zal zijn.
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